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Model Cara Kerja Baru
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FITUR-FITUR APLIKASI MS TEAMS
Activity
Berguna untuk mengetahui aktivitas
secara realtime yang dilakukanChat

Berguna untuk memulai
percakapan dan menyimpan
percakapan

Teams
Untuk membuat group

Assignment
Berguna untuk memberikan
penugasan – biasanya untuk yang 
bersifat seperti kelas

Calendar
Berguna untuk menyusun jadwal
kegiatan sesuai kalender

Calls
Berguna untuk memulai
conference call

Files
Berguna untuk melihat file yang di 
share serta menambahkan cloud 
storageTambahan aplikasi

Berguna untuk menambahkan
aplikasi

Aplikasi
Berguna untuk menambahkan
aplikasi yang telah terintegrasi
dengan MS Teams dari cloud 
Microsoft



CARA DOWNLOAD APLIKASI MS TEAM 
DESKTOP

Tampilan telah berhasil login di 
portal office 365 
(http://www.office.com)

1. Klik Tab Icon Teams
2. Muncul pilihan :

1. Get Windows App (desktop)
2. Use the web .. (akses via web)



Memantau Aktivitas
Fitur	ini dipergunakan untuk mengetahui
aktivitas terbaru dan	yang	sudah lalu
terhadap aktivitas yang	dilakukan pada	
aplikasi Teams.

Aplikasi Tambahan
Fitur	untuk menjalankan aplikasi tambahan
via	web	browser	atau aplikasi yang	bisa
diembed-kan ke dalam aplikasi Teams.

Bergabung atauMembuat Tim
Fitur	untuk bergabung terhadap tim yang	
sudah dibuat sebelumnya atau membuat
group	tim baru

Fitur	Chat
Fungsi chat	untuk antar individu,	individu
lintas tim,	individu se-organisasi

Fitur	Pencarian
Fungsi pencarian untuk item	aplikasi,	
orang,	sebagai menu	akses cepat dan	
menjalankan aplikasi

Profile settings
Fitur	untuk merubah setting	aplikasi,	
ubah gambar atau download	aplikasi
mobile.

Melihat dan	Mengatur Tim
Menu	untuk melihat tim yang	sudah
dibentuk dan	dikelola

Menemukan Aplikasi Personal
Fitur	untuk menemukan dan	mengelola
aplikasi personal

Mengelola Tim
Menambah atau memindahhkan
anggota tim,	membuat channel	atau
melihat daftar	tim

Melihat Tim
Untuk membuka kelas atau anggota tim

Gambaran Umum Aplikasi MSTeams



Persistent	Chat	Dalam Teams
Fitur	ini mendukung kemampuan untuk menyimpan hasil chat

Membuat chat	baru. Membuat group	chat	baru. Mengundang personal	ke
dalam group	chat	baru.

Kumpulan	chat	yang	sudah
dilakukan

Sharing	file	di	dalam chat

Memulai video	conf call	dalam
group	chat

Memulai call	audio	only	
dalam group	chat



Class atau Group	Dalam Teams
Fitur	ini mendukung kemampuan untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan
dalam pembelajaran

Setiap timmemiliki channel
Channel	dipergunakan untuk
melakukan kolaborasi antar
tim agar	menjadi lebih fokus

Menambahkan channel	dan	mengatur
teams.

Penambahan Tab	Menu
Menambahkan menu	baru yang	
dibutuhkan seperti yang	terlihat
dibawah

Memulai chat	diskusi

Membuka Penugasan dan	Tingkatannya
Penugasan akan diberikan kepada setiap anggota yang	sudah berada didalam class	atau group	untuk
dapat mengerjakan penugasan yang	diberikan berddasarkan tingkatannya

Membuat Class Notebook
Class	Notebook	adalah digital	binder	yang	
dapat dipergunkan untuk mencatatat dan	
kolaborasi.



Fitur	Kalender
Menjadwalkan pertemuan,	kolaborasi termasuk seminar/training	secara online

Memulai Pertemuan
Menambah peserta secara langsung
untuk mengikuti pertemuan

Menambah Jadwal Pertemuan
Menjadwalkan pertemuan yang	bisa diikuti
hingga + 250	peserta secara live

Mengundang Pertemuan Channel

MSTeams mampu mengundang pertemuan dari
channel	yang	sudah dibuat

Mengundang Pertemuan Personal
Mengundang satu atau lebih personal,	
dimana selama pertemuan rekaman,	
percakapan atau chat	tersimpan dan	
terorganisir dalam MSTeams



Menambahkan Aplikasi
Menambahkan aplikasi PowerBI pada	
post	diskusi di	dalam group

Fitur	Menambahkan Aplikasi Yang	Dibutuhkan
Menambahkan aplikasi pada	MS	Teams	yang	sediakan oleh	cloud	apps	Microsoft

Tampilan Icon	Aplikasi Tambahan
Muncul icon	PowerBI pada	menu	toolbar	
format	message		

Tampilan PowerBI
Contojh tampilan aplikasi PowerBI dalam
MSTeams yang	bisa dikolaborasikan dengan
group		



Fitur	Menambahkan Task	Dalam Group
Menambahkan aplikasi pada	MS	Teams	yang	sediakan oleh	cloud	apps	Microsoft



Fitur	Menambahkan Cloud	Storage	Dalam Teams
Menambahkan aplikasi pada	MS	Teams	yang	sediakan oleh	cloud	apps	Microsoft

File	yang	terdapat pada storage	
di	MS	Teams	– dari sharepoint
jika via	web

Penambahan cloud	storage	yang	
sudah ditambahkan

Menu	untuk mennambahkan
fitur cloud	storage



Fitur Conference	Call	via	Calender
Melakukan conference	call	via	calender dari chat	group



Fitur Recording	via	Stream
Melakukan recording	conference	call	dan	melihatnya di	stream

Hasil recording	conference		call Hasil sharing	catatan pertemuan
via	one	notes

Melihat hasil recording	
conference	call	ditampilkan via	
web	dari aplikasi stream
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